
 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  
Οικονοµικά µεγέθη των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και 

REDS AE στο 12µηνο 2004. 
 

Τα οικονοµικά µεγέθη των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, ΑΚΤΩΡ και REDS,  
όπως προκύπτουν από τις αντίστοιχες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις είναι τα ακόλουθα : 

 
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ 
διαµορφώθηκε σε 739,83 εκ. € έναντι 902,31 εκ. € στο 12µηνο του 2003, παρουσιάζοντας 
µείωση 18,01%. Τα ενοποιηµένα προ φόρων κέρδη διαµορφώθηκαν σε 118,12 εκ. €  έναντι 
133,13 εκ. € στο 12µηνο του 2003, µείωση 11,28% και µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων 
µειοψηφίας σε 83,53 εκ. € έναντι 97,31 εκ. € το αντίστοιχο διάστηµα του 2003, µείωση 
14,16%.  
Σε ότι αφορά τα µεγέθη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, πριν την ενοποίηση, αυτά 
διαµορφώθηκαν ως εξής: ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε 9,17 εκ. €, έναντι 11,68 εκ. € 
µείωση 21,45%  και τα προ φόρων κέρδη σε 34,80 εκ. € έναντι 48,30 εκ. € µείωση 27,95%.  
 
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της ΑΚΤΩΡ διαµορφώθηκε σε 673,45 εκ. € έναντι 898,13 εκ. 
€ στο 12µηνο του 2003, παρουσιάζοντας µείωση 25,02%, και τα προ φόρων κέρδη 
διαµορφώθηκαν σε 91,63 εκ. € έναντι 115,31 εκ. € στο 12µηνο του 2003, παρουσιάζοντας 
µείωση 20,53% και µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας τα κέρδη διαµορφώθηκαν 
σε 91,63 εκ. € έναντι 115,31 εκ. € στο 12µηνο του 2003, παρουσιάζοντας µείωση 20,53%. 
 
Ο κύκλος εργασιών της ΑΚΤΩΡ διαµορφώθηκε σε 628,51 εκ. €, έναντι 860,78 εκ. € στο  
12µηνο του 2003, µείωση 26,98%. Τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας διαµορφώθηκαν σε 
90,44 εκ. €, έναντι 113,43 εκ. € στο 12µηνο του 2003, µείωση 20,27%.  
 
Αυξηµένα παρουσιάζονται τα ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη του 12µήνου 2004 για την 
εταιρεία REDS, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2003. Το θετικό 
αποτέλεσµα οφείλεται τόσο στην επιτυχή πορεία των πωλήσεων κατοικιών στο οικιστικό 
συγκρότηµα «ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ» όσο και στην εκµετάλλευση του ψυχαγωγικού κέντρου 
ESCAPE στο Ίλιον Αττικής, το οποίο έκλεισε ένα χρόνο επιτυχούς λειτουργίας.  
 
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της  REDS διαµορφώθηκε σε 42,34 εκ. € έναντι 5,52 εκ. €, 
αύξηση 667,02% και τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 12,18 εκ. € έναντι ζηµιών 1,53 εκ. €, και 
µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας διαµορφώθηκαν σε 9,18 εκ. € έναντι ζηµιών  
1,40 εκ. €. 
 
O κύκλος εργασιών της REDS διαµορφώθηκε σε 14,65 εκ. € έναντι 22,56 εκ. €, µείωση 
35,43%. Τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας διαµορφώθηκαν σε 1,07 έναντι  1,48 εκ. €, µείωση  
27,66%. 
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